
        СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: 

 

ОБЯВЯВА, на основание чл. 180 от ЗСВ, КОНКУРС по реда на чл. 189, 

ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ за преместване и заемане на 1 (една) свободна длъжност 

„съдия “ в апелативните съдилища – наказателно отделение, както следва: 

-  Апелативен специализиран наказателен съд – 1 (една) свободна 

длъжност. 

На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 

г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в 

органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на 

решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено 

упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр.София, ул. „Екзарх 

Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец).  

С оглед спазване на въведените към момента противоепидемични 

мерки в страната и в случай, че същите се запазят, е препоръчително 

заявления за участие да се подават по електронен път, с квалифициран 

електронен подпис на имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез 

лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна 

разписка), в деловодството на Висшия съдебен съвет (гр. София, ул. 

„Екзарх Йосиф“ № 12).  

Заявления, подадени след срока, не се разглеждат. При подаване на 

заявлението по пощата определяща е датата на пощенското клеймо (датно 

клеймо) при изпращането.  

Към заявлението се прилагат следните документи: 

- служебна бележка по образец, издадена от административния 

ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за 

обявяване на конкурса в „Държавен вестник“, общия юридически стаж на 

кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в 

съответната система на органите на съдебната власт; 



- кадрова справка от административния ръководител на съответния 

орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за 

резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на 

Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и 

приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от 

дейността му; 

- копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три 

години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и 

преписки; 

- други документи по негово желание, свързани с притежаваните 

професионални и нравствени качества.  

При провеждането на конкурс за преместване, конкурсната комисия 

взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-

горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия 

съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и 

приключени дела и преписки, въз основа на които прави обща оценка за 

притежаваните от кандидатите професионални качества. 

В случаите на преминаването на прокурор или следовател на 

длъжност „съдия“, съгласно чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт, 

конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за 

заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на 

писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за 

конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в 

органите на съдебната власт. Датата, часът и мястото за провеждане на 

писмения изпит се определя от конкурсната комисия и се публикува на 

интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 

Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 

14/27.04.2021 г., обнародвано в Държавен вестник, бр. № 37/07.05.2021 г. 


